
Nyhetsbrev XLIX Att göra rätt för sig – angår oss alla                                                                                        
                                                              BEGÄR KVITTO! 

 
 

 
Fifflandet med kvitton (och annat ”svart”) tycks alltjämt 
vara ett stort problem, bland annat i restaurangbranschen. Och ingen vet 
när och hur det en gång började! En sak vet vi; det är mycket stora belopp 
som undanhålls skattemyndigheten.  
 
Varför inte göra som i Italien? Där bestraffas den som inte kan visa kvitto! 
En lag som infördes för omkring trettio år sedan (reviderad 1996), ungefär 
samtidigt som lagen att inneha kassaregister infördes på kaféer, barer, 
frisersalonger och torghandlare. Kan inte 
kvitto uppvisas när man handlat på torget, 
hos frisören eller en espresso på kafét i 
kvarteret, väntar böter om man ertappas. 
 
Hösten 2011 cyklade jag en vecka i Po-
deltat, en av Europas mest vidsträckta 

våtmarker, med över 300 fågelarter. Vid ett lunchstopp, i en liten 
by köpte jag en banan på torget. Jag fick den i en papperspåse och när jag lite senare skulle äta 
bananen, låg kvittot i påsen (så noga kan man vara även i Italien)! Hur är det hos oss? När ska 
våra torghandlare införa kassaregister och lämna kvitto det borde vara obligatoriskt (och inte ens 
en påse får man till bananen)!?    
 
Kommer ihåg hur det kunde gå till hos oss på 1970-talet, när jag hade restaurang på Djurgården 
och familjen ville äta en pizza hemma i köket. Jag tog bilen till en känd Pizzeria vid Gustav 
Adolfs torg och bad i väntan på pizzorna att få betala. Ett välbekant klingande hördes när 
registrets kassalåda öppnades. Då jag tog fram mitt kreditkort, frågade ”pizzakassören” om jag 
inte kunde betala kontant. Nej svarade jag (trots att jag hade kontanter), då stängdes lådan med 
en smäll och kassören hänvisade mig till en av matsalens servitörer. Skillnaden på kontanter och 
kort var uppenbar: Kontanter ”gick i fickan”- med kort gick det inte att 
fuska. Nöjd över att ha stävjat ett skattebrott, lämnade jag restaurangen 
med pizzorna i famnen och ett leende på läpparna.   
 
Det här var när myndigheterna börjat ”jaga” branschens bovar. Främst 
pizzabagare avslöjades, de hade köpt och förbrukat mångdubbelt fler 
pizzakartonger än redovisat antal pizzor. En del hävdade till och med att 
kartonger vattenskadats och slängts. Men åkte ändå fast. Andra avslöjades för att de inte 
redovisat hämtförsäljningen. Skattemyndigheterna lär bland annat ha hittat register gömda i 
källaren (där de förvarades när de inte användes till ”svarta affärer”).   
 
Dagens fifflare har både fantasi och snillrika idéer och tyvärr är vi människor ibland godtrogna 
som låter oss luras. Det här hände i somras när vi besökte en mellansvensk stad där vi 
övernattade efter många mil på cykel. Nyduschade och hungriga gick vi ut för att äta en tidig 
middag. När vi stod utanför en restaurang och läste matsedeln, kom servitören ut och sa: ”Tänker 
ni betala med kort, är det kört - kortterminalen har pajat.” Eftersom vi hade kontanter och tyckte 
det lät spännande (att se vad som skulle hända), gick vi in och satte oss.         
 
 

Handskriven nota från en 
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Del av Po-deltats fågelliv 



 
   Snart kunde jag se och höra hur den munvige och slipade 
servitören tog betalt vid borden. På 
gammaldags vis (innan kassaregister fanns på 
alla ställen) tog han upp ett block ur fickan, 
räknade snabbt ut vad det kostade, rev ur 
bladet och visade beloppet för gästen. När 
han fått betalt stoppades uträkningen med 
pengarna i fickan (kanske för att redovisa till 
ägaren eller stämma av med växelkassan).  
 
När vi skulle betala, bad jag därför att få ett 
kassakvitto. Svaret blev: ”Nej det går inte, 
kassaterminalen har också pajat”! Först efter 

enträgen begäran fick vi slutligen ett handskrivet kvitto med restaurangens 
stämpel. På väg ut mötte vi bekanta som också kom för att äta. Långt senare 
pratade vi om restaurangbesöket och de berättade att en servitris serverat. ”Nu 
var det vitt” – de betalade med kort, fick maskinstämplat kvitto och allt tycktes 
plötsligt fungera! Hörde av en god vän som besökt samma krog, att han tipsat 
den lokala skattemyndigheten. För en tid sedan kollade han med myndigheten 
och fick till svar: ”Vi har läget under kontroll, mer kan vi inte säga!”  
 
Apropå kvitto, har jag alltid undrat över varför min pappa (när jag var liten) uppmanade 
järnaffärens biträde att skriva ”cykeldelar” på kvittot, när han köpt några strutar spik, skruv och 
nubb. Varför kan man undra. Var det för att cykeln ansågs vara ett ovärderligt samfärdsmedel på 
den tiden? 
 
Under min tid som källarmästare på Stallmästaregården i slutet av 1960-talet fick jag ibland 
uppleva hur ”slipade” servitörer manipulerade notor för att stoppa en slant i egen ficka. På den 
tiden var registren mekaniska av märket National. En gång avslöjades en företagsam servitör som 
satt i system att slå in nollposter på notan för att därefter med särskild penna (identisk i färg med 
den tryckta), ändra nollorna till höga siffror. Så väl gjort att det knappast märktes. Efter en tid 
började vi misstänka att något inte stod rätt till och lite senare togs han på bar gärning. 
 
På Tore Wretmans restauranger infördes någon gång i mitten av 1960-talet ett fiffigt sätt att 
stävja eventuellt fusk med betalning i barerna. I stället för det lilla vanliga kassakvittot (som 
eventuellt kunde återanvändas), infördes obligatorisk nota i A5-format (med kopia för 
efterkontroll). Effektivt men föga miljövänligt.   
 
Följ skattemyndighetens råd – Be alltid att få kvitto!  
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